Akty prawne
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Krakowie
PRZEPISY OGÓLNE
1) Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015
r. poz. 1412 ze zm);
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie sposobu
ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2010 r., Nr 36, poz. 203)
3) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z
2016 r., poz. 1829)
4) ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298, z późn. zm.)
5) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r., poz. 1866);

HIGIENIA POMIESZCZEŃ I WYMAGAŃ W STOSUNKU DO SPRZĘTU
UŻYWANEGO W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, SZKOŁACH WYŻSZYCH ORAZ
OŚRODKACH WYPOCZYNKU; HIGIENA PROCESÓW NAUCZANIA
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943);
2) Ustawa z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz.
1842);
3) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 2007 r. Nr 128, poz.
897);
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.
U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);
5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2010 r. Nr 161, poz.
1080 z późn. zm.);
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 roku, Nr 139,
poz. 1133);
7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w
sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną
(Dz.U. z 2004 r. Nr 46, poz. 438 z późn. zm.);
8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 r. Nr
61, poz. 624 z późn. zm.);
9) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w
sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r.; poz. 964);
10) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie
rodzinnych domów pomocy (Dz.U.2012, poz. 719 z późn. zm.);
11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.)

12) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720);
13) rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(Dz. U. 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.);
14) ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1638);
15) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r., poz.1989);
16) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r; poz. 250 ze zm.);
17) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.);
18) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015,
poz. 1422)

Opieka nad dziećmi do lat 3
1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016 r;
poz. 157)
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U.
2014 r; poz. 925)
3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w
sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2011 roku, Nr 69, poz. 368)

Zabawki
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie
wymagań dla zabawek (Dz.U. z 2016 r. poz. 1730)

Wypoczynek dzieci i młodzieży
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 roku, poz. 452)
2) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.
U. 2016 r., poz. 1602)
3) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.Dz.U. z 2007 r, Nr 226, poz.
1675 z późn.zm.)
4) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2016 roku, poz. 176 ze zm.)

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. , poz. 1666)
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.)
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn zm.)

4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory
ekranowe (Dz. U. 1998 r. Nr 148, poz. 973)
5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 817 ze zm.)
7) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 r. Nr 259,
poz. 2173)
8) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do
przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub
mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U. z 2015 r; poz. 1368)
9) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011 r. Nr 33, poz.
166 z późn. zm.)
10) ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. 2015 r; poz. 1203)
11) rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006r. w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH zmieniające dyrektywy 1999/45/WE oraz
uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr
1488/94. jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG.
93/67/EWG. 93/105/WE i 2000/21 /WE (Dz. Urz. UE L; I, 396/30.12.2006r. z
późn.zm.)

